
 

  

CONTENÇÃO E DESVIO 

Benefícios 

 Maior segurança 
Fabricadas em material 
PVC flexível adaptam-se a 
superfícies irregulares 
(como asfalto ou cimento), 
prevenindo efluentes 
perigosos de se infiltrarem 
por debaixo da barreira e 
limitando a área 
contaminada;  

 Aplicação rápida 
Devido à sua portabilidade 
implementam-se 
facilmente em situações de 
urgência. A tampa de 
abertura fácil favorece o 
enchimento rápido;  

 Rentabilidade 
Sendo reutilizável basta 
lavar com um detergente 
ou água e sabão, tornando-
se numa solução bastante 
económica; 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. 
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Características 

» Resistente à água, óleos e à maior parte das 
substâncias químicas em ambiente industrial; 

» Fabricadas em material de PVC flexível; 
» Reutilizável; 
» Apresenta uma tampa de abertura fácil para 

enchimento com uma mangueira standard. 
 
 

Barreiras de desvio 

Campo de Aplicação 

As barreiras de desvio flexíveis são recomendadas 
para a: 
» Divergir derrames, facilitando operações de 

limpeza ou de recuperação; 
» Prevenção de derrames durante operações de 

manipulação, transporte e trasfega de fluidos, 
em ambiente industrial (interior ou exterior); 
 

Descrição 

Durante operações de manipulação, transporte e 
trasfega de fluidos industriais, podem acontecer 
derrames de substâncias perigosas que podem 
entrar nos esgotos e nas águas subterrâneas, 
apresentando, por isso, uma variedade de riscos 
para as pessoas e para o meio ambiente. 

As barreiras de desvio são uma solução temporária 
(até se encontrar uma outra solução mais 
definitiva) para divergir derrames, guiando-os para 
zonas de segurança. A sua portabilidade, aplicação 
rápida e rentabilidade, permite que sejam 
colocadas nas zonas de maior perigo (zonas de 
trasfega ou transporte de fluidos industriais, 
sistema de esgotos, entre outros), tornando-as na 
solução ideal para a proteção de áreas vulneráveis. 
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